Vacature projectmanager à UvA job board (startersbaan)
Projectmanager met planning skills

Steeds. Maar. Weer. Als meer en meer klanten zien, horen en voelen hoe wij samen met hen waarde maken dan
is het niet vreemd dat er ook steeds meer merken aankloppen op de Bloemgracht. We love it! En dat betekent
ook dat er een stoel bijgeschoven moet worden. Kom jij ons team versterken?
Martin and Lewis zoekt per direct een projectmanager met kennis van en vooral liefde voor digital. Wil jij aan de
slag in een gedreven team met enthousiaste professionals waar je dat wat je hebt geleerd in praktijk kunt gaan
brengen? Maar vooral ook heel veel meer kunt gaan doen? En dat betekent niet de banners op bestandsgrootte
sorteren in ons digitale archief maar gewoon actief meedraaien op projecten: ‘learning by doing’, noemen we
dat.
Je gaat ons, onze klanten en onze toeleveranciers in de watten leggen, scherp houden, achter de broek aan
zitten, blij maken, verrassen en aan afspraken houden.
Je gaat een gedreven team van creatieven en online marketeers versterken waarbij je focus ligt op regelen,
regelen en regelen. Daarbij krijg je met een mooie mix van merken waardoor geen dag hetzelfde is en je gaat
werken alsof je digitale carrière ervan afhangt. Je mag vijf dagen in de week werken want zo leuk is die baan,
maar vier dagen kan ook.
Wat willen we van jou?
• Een goed humeur.
• Aantoonbare kennis en enthousiasme over digital.
• Assertieve houding.
• Een mening.
• Organisatorische/planning skills.
• Kennis van de gangbare programma’s.
• “Get the job done” attitude, gevolgd door een “let’s celebrate” attitude.
• Foutloos Nederlands, zowel telefonisch als per e-mail, en begrijpelijk Engels.
Wat krijg je van ons?
• Een goed humeur.
• Nog veel meer kennis over digital en marketing.
• Een berg enthousiasme.
• Een mening.
• Ruimte om je te ontplooien.
• Dagelijkse dankbaarheid.
• Een passend salaris.
• Een eigen werkplek met telefoon en plant(!).
• Een Martin and Lewis e-mailadres met je eigen naam(!).
Hebben we nog meer eisen/wensen?
• Je hebt een opleiding in communicatie of marketing afgerond.
• Je bent cum laude afgestudeerd in assertiviteit.
• Je weet wat je wilt (en dus ook wat je niet wilt).
• Je bent zelfredzaam maar weet wanneer het moment daar is om hulp te vragen.
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Waarom bij Martin and Lewis?
Bij Martin and Lewis helpen wij bedrijven hun waarde(n) te vinden. Wij dagen bedrijven uit om uit hun comfort
zone te stappen. Wij keren samen met onze klanten businessmodellen en marketingplannen binnenstebuiten
om zo meer waarde te ontdekken en te maken.

Martin and Lewis is een hecht team van verschillende karakters met eigen expertises en meningen. Maar
bovenal zijn we complementair aan elkaar en dat resulteert in een hoop energie en synergie in ons werk.
Ons blikveld reikt verder dan de communicatie- en mediastrategie. Wij kijken ook naar de business, de
organisatie en het product of de dienst waarbij we ook antwoorden geven op vragen die niet gesteld worden.
Bij elk bedrijf en met elk merk gaan wij op zoek naar manieren om waarde te creëren. Hierbij gebruiken wij
onderzoek, data, technologie, creativiteit en gezond verstand.
Onze kennis delen voor een betere wereld
Bij Martin and Lewis vinden we het belangrijk om ook iets te doen voor de maatschappij. Om deze reden helpen
wij Stichting De Ster met advies en tips. Stichting De Ster helpt kinderen tussen de 7 en 17 jaar bij het vergroten
van hun zelfvertrouwen en het positief ondersteunen van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Daarnaast helpen wij de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen met hun merk- en
marketingcommunicatiestrategie. Marco is tevens bestuurslid van deze patiëntenvereniging.
Pas je in dit fraaie plaatje? Gaat je hart al wat sneller kloppen? Ben je klaar voor die (volgende) stap in je
carrière?

Bel of mail dan snel want we hebben je nodig! Bel of mail Shoshanna: 06-50450059 of jobs@martinandlewis.nl
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